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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur kön, sexualitet och sex beskrivs i biologiläromedel för 

mellanstadiet. För att undersöka studiens frågeställningar ‘Hur beskrivs kön i textböckerna?’, ‘Hur 

beskrivs sexualitet i textböckerna?’ och ‘Hur beskrivs sex i textböckerna?’ genomfördes en 

kvalitativ textanalys med ett queerteoretiskt perspektiv. Vidare undersöktes tre textböcker i biologi 

med hjälp av analysverktygen: två isärhållna kön, biologiska förklaringsmodeller till kön, icke 

biologiska förklaringsmodeller till kön, hur beskrivs sexualitet, vilka sexuella läggningar finns med 

uttryckligen i texten, antaganden om heterosexualitet, heterosexualitet som tyst utgångspunkt, ‘de 

andra’-mentalitet, förklaringsmodeller till sex kopplad till reproduktion samt förklaringsmodeller 

till sex som rymmer flera sexualiteter.  

 

Resultatet för studien visade att alla tre textböcker beskrev kön med biologiska förklaringsmodeller, 

vidare isärhölls två statiska kön åt. Sexualitet beskrevs sparsamt i böckerna, en bok nämner ingen 

sexuell läggning och endast en bok nämner diskrimineringslagens tre sexuella läggningar: 

heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Ingen av böckerna tog upp transidentitet. Sex 

beskrevs till övervägande del med reproduktiva termer och böckerna innehöll få 

förklaringsmodeller som rymmer samkönat sex. Vidare observerades en särskiljning av könsroller 

vid sex där mannen beskrevs som aktiv och kvinnan som en passiv mottagare. Sammanfattningsvis 

genomsyrades böckernas beskrivningar av kön, sexualitet och sex av ett heteronormativt 

perspektiv. 
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Inledning 

Normer reproduceras dagligen i samhället i form av hur vi kommunicerar och tänker samt vad vi 

läser och gör. Normer kring heterosexualitet och icke könsöverskridande uttryck är så 

återkommande att individen sällan reflekterar över dessa (Røthing & Bang Svendsen, 2011). 

Genom ett samhälle som ständigt premierar heterosexualitet och cis-personer osynliggörs alla som 

inte identifierar sig med normen. När skolan endast använder heterosexualitet som utgångspunkt 

ses den som det mest normala och önskvärda, vilket i sin tur förminskar andra sexuella läggningar 

och skapar en “oss och de andra”-mentalitet (ibid., s. 38). Som lärare är det viktigt att tänka på hur 

man formulerar sig för att ej förstärka normen där alla i klassrummet antas vara heterosexuella. 

Røthing och Bang Svendsen (2011) poängterar att lärares intentioner sällan är att diskriminera sina 

elever men att antidiskriminerande undervisning kräver stor kompetens (ss. 11, 61).  

 

Det finns indikationer på ett kunskapsbehov i skolan gällande kön och sexualitet (Sahlström, 2006). 

År 2015 gjorde RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras 

rättigheter,en undersökning av kommuners arbete kring sexuell läggning, könsidentitet och 

könsuttryck i skolorna. Undersökningen visade att det fanns behov av ett utvecklande arbete i 

kommunerna med ett normkritiskt och likabehandlingsperspektiv. RFSL föreslog bland annat en 

utvärdering av läromedel och att fokus lades på läromedel som belyste hbtq-frågor samt ett icke 

heteronormativt perspektiv (Jonsson, 2015, s. 16). Vidare finns tidigare indikationer på att lärare i 

svenska skolor har en vilja att skaffa sig mer kunskap gällande exempelvis sexuell läggning 

(Sahlström, 2006, s. 30).  

 

Med dagens läroplan, Lgr 11, belyses sex- och samlevnadsundervisningens ämnesövergripande 

egenskaper, vilket innebär att den starka kopplingen biologi och sexualitet har uppluckrats. I 

biologiämnet ska nu inte bara den biologiska aspekten diskuteras utan även frågor rörande 

jämställdhet, identitet, ansvarstagande och relationer (Skolverket, 2013, ss. 19–20). Samhället har 

en stor del i formandet av individens tankar om kropp och sexualitet vilket resulterar i att 

biologiämnet ej kan begränsas till enbart kunskap om kroppen (ibid., s. 20). Då biologiämnet ska 

lyfta många olika och viktiga frågor kring sex och samlevnad är det viktigt hur böcker i detta ämne 

formulerar sig och vad de förmedlar för normer.   

 

Enligt Lgr 11 är ett av skolans grundläggande uppdrag att forma demokratiska medborgare med 

kunskap om människliga rättigheter och människors egenvärde. Skolan ska bland annat förespråka 
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normer kring solidaritet, alla människors lika värde och jämställdhet oberoende av könstillhörighet. 

Skolverket belyser vidare att skolan ska arbeta för jämställdhet och förmedla att alla individer 

oavsett könstillhörighet har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Skolan ska ge eleverna 

möjlighet att fundera över olika könsmönster och hur dessa kan begränsa individers val (Lgr 11, 

2019). Skolan är en del av samhällets utgångspunkt och har därav ett stort ansvar i hur normer 

behandlas, identifieras och förmedlas. Vidare belyses i kapitel 6, paragraf 2 samt 10 i skollagen (SFS 

2010:800) och kapitel 1, paragraf 4 i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) att alla ska behandlas lika 

oberoende av exempelvis könstillhörighet, överskridande könsuttryck och sexuell orientering.  

 

En förutsättning för att utforma sex- och samlevnadsundervisning som följer Skolverkets 

styrdokument gällande demokratiska värderingar och allas lika värden är en medvetenhet kring hur 

väl läromedlen lyckas spegla dessa. Med Lgr 11 har större fokus lagts på frågor om identitet och 

jämställdhet i biologiämnet och vi anser därför att det är intressant att undersöka på vilket sätt 

läromedlen följer den trenden. Vidare anser vi att skolan bör uppmuntra till normkritik samt 

utforma undervisning som ej osynliggör normbrytande elevers identitet vilket styrks av Røthing 

och Bang Svendsen (2011, s. 11). Detta vetenskapliga arbete är ett försök till att synliggöra hur 

några populära biologiböcker för mellanstadiet beskriver kön, sex och sexualitet. 

Arbetsfördelning 

Vi har genomfört övervägande del av arbetet med studien gemensamt. Amanda Jansson har haft 

ett övergripande ansvar för Sex och samlevnad i skolan i bakgrunden samt Kön i undervisning i 

forskningsöversikten. Lina Johansson har haft ett övergripande ansvar för Heteronormativ undervisning 

samt Kön, sexualitet och heteronorm i läromedel i forskningsöversikten. Det bör emellertid poängteras att all 

text oberoende av vem som burit det övergripande ansvaret bearbetats gemensamt för att skapa en 

röd tråd genom hela arbetet. Sammanfattning, inledning, syfte, icke nämnda delar i bakgrund samt 

forskningsöversikt, teori, metod, analys, diskussion och konklusion har skrivits gemensamt. 
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Bakgrund 

I följande kapitel görs en historisk översikt av sex och samlevnadsundervisning vilket följs av en 

beskrivning av sex och samlevnad i skolan idag. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

läromedels roll i skolan. 

En historisk översikt av sex och samlevnad 

Sexualupplysning har möjligen inte alltid funnits i organiserad form men kan antas ha spridits 

mellan människor under alla tider. Sexualupplysningens funktion har ofta inte enbart varit 

informerande, utan även moraliserande och kontrollerande (Centerwall, 2005, ss. 25–26). Under 

1900-talets början tros den första organiserade sexualundervisningen genomförts i Sverige av 

Carolina Widerström. Sexualundervisningen hade som syfte att forma flickor till avhållsamhet samt 

förmedla viss kunskap om bland annat pubertet och graviditet. Under den här tiden riktades 

organiserad sexualundervisning främst mot kvinnor då mäns sexualitet ansågs för okontrollerbar 

(ibid., ss. 28–29). 

 

Det skedde en stor utveckling av sexualundervisning under 1900-talets andra hälft. Från den första 

utarbetade handledningen som kom år 1945 vilken präglades av moraliserande idéer om 

avhållsamhet. Till 1994 års läroplan, Lpo 94, där stor vikt lades vid att frågor kring sexualitet lyftes 

ur elevernas erfarenheter (Skolverket, 2013, ss. 11–14). År 1955 gjordes sexualundervisningen 

obligatorisk. Ett år senare publicerades den första obligatoriska handledningen med fortsatt syfte 

att vägleda ungdomar in på moralens väg. Glappet mellan undervisningen och verkligheten var stor 

(ibid., s. 12). Mer liberala tankar kring sexualitet samt jämställdhet mellan män och kvinnor sågs 

först i handledningen som gavs ut år 1977 (ibid., s. 12).  Det gjordes även försök till en acceptans 

kring alla former av samliv. Heteronormen var emellertid fortsatt stark och homosexualitet 

betraktades snarast som ett specialfall.  Först i Lpo 94 skrivs uttryckligen att heteronormen bör 

undvikas i möjligast mån (Centerwall, 2005, ss. 42, 44).   

 

I läroplanen från 2011, Lgr 11, integreras sex och samlevnad i flera kursplaner. Till skillnad från 

den första handledningen från 1945 där fokus låg på sexuell avhållsamhet fokuserar Lgr 11 på 

sexualitet, relationer, kön och jämställdhet (Skolverket, 2013, ss. 12–14). Ytterligare en utveckling 

av den organiserade sex och samlevnadsundervisningen är att den blivit allt mindre detaljstyrd. Från 

de första obligatoriska handledningarna som beskrev lektionsupplägg inpå lärarens ordval 

(Centerwall, 2005, s. 37) till dagens läroplan där läraren lämnas fri att tolka aktuella styrdokument. 
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Avslutningsvis har sexualundervisningen genomgått en stor utveckling i tankar om homosexualitet, 

från något som ansågs vara en avvikelse (ibid., s. 37) till en självklar del i skolans 

likabehandlingsperspektiv. 

Sex och samlevnad i skolan   

Den svenska grundskolan syftar till att forma demokratiska medborgare. Bland annat genom att 

beröra begreppen normer, värden, kön, sexualitet, könsmönster, kvinnligt, manligt samt identitet. 

Dessa begrepp står uttryckligen med i läroplanen kopplat till sex och samlevnad. Ett intressant 

begrepp som däremot inte finns med är genus (Skolverket, 2013, s. 41). 

 

Enligt Skolverket är det rektorns ansvar att ”I undervisningen i olika ämnen integrera 

ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis […] jämställdhet, […] sex och samlevnad […]” 

(Lgr 11, 2019, ss. 16–17). Detta innebär att sex och samlevnad ska behandlas i flera olika ämnen, 

exempelvis i biologi. I det centrala innehållet för biologi 4–6 står det bland annat att undervisningen 

ska behandla människans pubertet, kärlek och relationer, jämställdhet samt sexualitet (ibid.). Vad 

biologiböcker förmedlar i området är därför viktigt. Huruvida de förmedlar en könsneutral bild, 

ger ett normkritiskt perspektiv eller skapar en låst heteronormativ föreställning är därmed intressant 

att undersöka. 

 

Vid analys av en kvalitetsgranskning från 1999 har Skolverket (2013) kommit fram till att 

skolpersonal bör undvika en kategorisering av flickor och pojkar i allt för hög utsträckning. 

Undersökningen visade på att en för stor tyngdpunkt på skillnader mellan pojkar och flickor ledde 

till en försämrad kvalitet på sex och samlevnadsundervisning. Eleverna blev av flera anledningar 

inte sedda som enskilda individer utan kategoriserades istället som grupp. Skolverket (2013) menar 

vidare att detta kan resultera i att normer kopplade till kön inte synliggörs och riskerar därmed att 

förstärkas istället för att ifrågasättas (s. 34). 

 

Røthing och Bang Svendsen (2011) beskriver i boken Sex och samlevnad Perspektiv på undervisningen 

olika brister som finns i dagens undervisning och ger samtidigt nya perspektiv och sätt att undervisa 

på. Författarna har framställt boken med hjälp av bland annat olika klassrumsobservationer, 

läroboksanalyser samt lärarintervjuer, allt kopplat till ämnet sex och samlevnad i olika 

högstadieklasser (ss. 25-27). I Sex och samlevnad Perspektiv på undervisningen skriver Røthing och Bang 

Svendsen (2011) bland annat om skolans centrala position som samhällsbyggande institution och 

representant för staten. De menar på att skolans sexualundervisning därför kan visa på vilka 



 

 9 

sexuella praktiker som är önskvärda och på så sätt vara en del av formandet av dessa uppfattningar, 

samt uppmuntra elever till normkritik. Røthing och Bang Svendsen (2011) pekar på vikten av större 

förståelse för att fenomenen sexualitet och kön ständigt befinner sig i förändring. Vidare påpekar 

författarna vikten av att synliggöra hur det talas om heterosexualitet, både att den osynliggörs och 

att den ses som mest önskvärd (s. 23). 

 

Røthing och Bang Svendsen (2011) skriver om hur läroböcker definierar sex. Enligt dem finns det 

två definitioner på ”sexuell debut”, samlag (penetrerande/omslutande sex) och ”att ha sex med 

någon annan än sig själv”. Røthing och Bang Svendsen (2011) skriver vidare att definitionen av 

sexuell debut som samlag bygger på en heteronormativ uppfattning av sex där andra sexualiteter 

utesluts. De förespråkar istället definitionen “att ha sex med någon annan än sig själv” då de anser 

att den är mer inkluderande (ss. 92–94).  Även Eva Bolander (2009) skriver om hur andra icke 

heteronormativa sexuella umgängen osynliggörs och ses som felaktiga när omslutande sex är 

utgångspunkten (s. 220). 

Läromedels roll för elevers utbildning  

I läroplanen står det inte konkret vilket undervisningsinnehåll som ska användas för att elevernas 

utbildning ska spegla det centrala innehållet i kursplanen (Lgr 11, 2019). Som alternativ till att varje 

enskild lärare utformar hela undervisningsmaterial själv finns det ämnesspecifika läroböcker att luta 

sig tillbaka mot. Enligt en undersökning genomförd av Jenny Sahlström (2006) framgick att 

majoriteten av lärarna ansåg sig ha fått en liten eller mycket liten förberedelse i sin utbildning 

gällande frågor om sexuell läggning (s. 11). Lärarna ansåg därtill att de ej fått någon större 

kompetensutveckling i frågan från sina arbetsplatser (Sahlström, 2006, s. 13). Som en följd av att 

läroplanen ej specificerar vilket undervisningsmaterial som ska användas samt lärarnas känsla av en 

bristande utbildning i ämnet ställs krav på läromedel som lever upp till Skolverkets riktlinjer. 

 

Boel Englund (2006) lyfter en undersökning från 2003 där det framkom att läroböcker har en viktig 

position i undervisningen i svenska skolor. Mer än 98% av lärarna uppgav att de någon gång 

använder läroböcker i sin undervisning och närmare 20% angav att de använder läroböcker till 

nästan varje lektion. Omkring 80% av lärarna för låg- och mellanstadiet angav att de använder 

läroböcker regelbundet, resultatet såg liknande ut i de högre årskurserna (Englund, 2006, s. 6). 

Bachmann, Sivesind, Afsar och Hopmann (2007) beskriver liknande resultat i en studie av 

läromedelsanvändning i den norska skolan. Även i den norska undersökningen låg andelen som 

inte använder läroböcker på runt 2% och runt 90% uppgav att de använda böckerna ofta (s. 117). 
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Vidare skriver Bachmann et al. (2007) att lärare i de naturorienterande ämnena använder läroböcker 

i större utsträckning än lärare i andra ämnen (s. 125).  Detta visar på läromedels stora betydelse för 

undervisningen i skolan och skapar ett underlag för läromedelsstudier. 
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Forskningsöversikt 

För att redovisa för tidigare forskning inom fältet lyfts först forskning rörande aspekterna 

heteronorm och kön i skolsammanhang. Dessa två aspekter kommer i senare delar av detta arbete 

ha en betydande roll för studiens analys. Slutligen lyfts tre läromedelsstudier en internationell, från 

USA, som i likhet med denna studie undersöker bland annat sex samt sexualitet i biologiläromedel. 

De två sista studierna är läromedelsstudier utförda nationellt men i ämnena samhällskunskap samt 

historia med fokus på kön i läromedlen. De två svenska studierna har valts för att lyfta liknande 

forskning i det svenska forskningsfältet. Den studie som vi genomför utgår ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön samt sexualitet, detta gör även den forskning vi refererar 

till i följande avsnitt. 

Heteronormativ undervisning   

I Bolanders (2009) undersökning av sexualundervisning i tv-program visades det att heteronormen 

ständigt reproducerades via ett icke benämnande. Bolander (2009) lyfter fram att heterosexualitet 

ofta diskuteras, exempelvis i teman av sex och könssjukdomar, det nämns emellertid aldrig eller 

sällan vid namn (s. 220). Sahlström (2006) skriver om liknande resultat i sin enkätundersökning av 

lärares kunskapsbehov kring sexualitet och homofobi. Nästan en tredjedel av de tillfrågade lärarna 

ansåg sig aldrig ta upp sexuell läggning i sin undervisning och hälften ansåg sig göra det sällan (s. 

14). Sahlström (2006) diskuterar att enkätresultatet kan visa på att lärarna inte synliggör frågor om 

sexualitet när det handlar om heterosexualitet (s. 16). Sahlström (2006) poängterar att lärarna 

förmodligen tar upp frågor om partners av motsatt kön och heterosexuella föräldrakonstellationer 

återkommande i sitt dagliga arbete men att detta endast anses som vardagligt tal. Heterosexualiteten 

är självklar medan homosexualitet är en sexuell läggning (s. 16).  Hast och Danielsson (2016) 

observerar i sin undersökning av sex- och samlevnadslektioner hur heterosexualiteten ständigt är 

närvarande som utgångpunkt för diskussioner kring andra ämnen. Heterosexualiteten är dock 

aldrig nämnd och aldrig en möjlig kandidat för diskussion. Resultatet av detta menar Hast och 

Danielsson (2016) blir en syn på heterosexualitet som självklar och naturlig i jämförelse till det som 

då blir motpolen, homosexualitet (ss. 26, 34). Røthing och Bang Svendsen (2011) poängterar i sin 

studie att det finns olika typer av osynliggörande, ett marginaliserande och ett privilegierande. De 

fortsätter med att poängtera att heterosexualitet ofta osynliggörs på ett priviligierat vis i skolan då 

den aldrig används som tema för diskussion eller ens nämnas vid namn på grund av dess ansedda 

självklarhet (ss. 101–102). 
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Hast och Danielsson (2016) identifierade ytterligare att heteronormen var närvarande i lärarnas 

undervisning i form av dess ställning som ständig utgångspunkt att jämföra andra sexualiteter mot. 

Författarna resonerar i att detta, i likhet med heterosexualitetens tysta närvaro, skapar en bild av 

heterosexualiteten som ett slags original. Vilket i sin tur skapar en bild av andra sexualiteter som 

felande och onaturliga (s. 31). Bolander (2009) poängterar vidare att då homosexualitet ständigt 

jämförs mot heterosexualitet skapas en bild av heterosexualiteten som mer normal och önskvärd. 

Bolander (2009) belyser dock ytterligare att det tvingar heterosexualiteten in i rampljuset, 

heterosexualiteten måste nämnas och förblir ej en tyst norm. Detta öppnar upp för möjligheten att 

ifrågasätta heteronormen (s. 220). 

 

År 2014 genomförde Mattias Lundin en undersökning av sex och samlevnadslektioner i svenska 

högstadium med ett queerperspektiv.  Lundin (2014) spelade in no-lektioner med sex och 

samlevnadstema i två olika högstadieklasser. Resultatet av studien visade på att heteronormen 

ständigt reproducerades i klassrummet till följd av lärarens antaganden om att alla i klassen var 

heterosexuella (ss. 387–390). Exempelvis genom att dela in i tydligt könade grupper där 

gruppmedlemmarna antas finna motsatt kön attraktiv eller som en möjlig partner (Lundin, 2014, 

ss. 385–386).  Även Hast och Danielsson (2016) observerade heterosexuella antaganden i sin studie. 

De skriver att det ofta var små nyanser i lärarens undervisning som visade på detta. Exempelvis 

genom att benämna eleverna i klassen som “ni” i samtal där homosexuella benämns som “de” (s. 

31). Fanny Ambjörnsson (2004) observerade emellertid vissa djupare antaganden om 

heterosexualitet. Inte minst i följande exempel där alla elever förväntas ta ett heterosexuellt 

perspektiv oberoende av sexuell läggning. “Nå, vad tycker ni? Vad blir ni tjejer upphetsade av hos 

killarna?” Läraren går laget runt och inte ens den öppet lesbiska tjejen i klassen får möjlighet att 

undvika frågan (Ambjörnsson, 2004, s. 220). Røthing och Bang Svendsen (2011) går så långt som 

att säga att heterosexualiteten är så antagen att den kan ses som ett dolt lärokrav i vissa 

skoluppgifter. Oberoende av sexualitet förväntas alla elever kunna anta ett heterosexuellt 

perspektiv (ss. 99–100). Vidare såg Sahlström (2006) tendenser till heterosexuella antaganden i sin 

studie i form av en diskrepans mellan hur många lärare som uppfattade en kränkande jargong 

gällande sexuell läggning bland eleverna (hälften) och hur många lärare som hade kännedom om 

att elever blev kränkta på grund av sexuell läggning (under en tiondel) (ss. 24–28). Sahlström (2006) 

drar slutsatsen att skillnaden tyder på ett grundläggande antagande hos de tillfrågade lärarna att 

ingen elev är homosexuell och blir därav ej kränkta av jargongen gällande sexuell läggning (ss. 24–

28). 
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Lundin (2014) samt Hast och Danielsson (2016) observerade i sina undersökningar hur 

heteronormativiteten reproducerades i form av tydliggörande av heterosexualitetens önskvärdhet. 

Lundin (2014) menar bland annat att detta sker via en ständig upprepning av heterosexualitet. 

Genom att undervisningen ständigt utgår från heterosexuella perspektiv framstår 

heterosexualiteten också som mer önskvärd än andra sexuella läggningar (ss. 384–385).  Hast och 

Danielsson (2016) lyfter vidare att det kunskapsinnehåll som lyfts i skolan skapar en norm kring 

vad som är av värde. Genom att skolan ständigt utgår från heterosexuella perspektiv reproduceras 

en norm kring att heterosexualitet är det av högst värde, det mest önskvärda (s. 26). 

 

Hast och Danielsson (2016) beskriver även lektioner där lärare parerar och undgår heteronormen. 

Exempelvis genom att ej könsbenämna deltagare i sexuella aktiviteter. På så sätt tillgängliggörs 

undervisningen för alla, oberoende av sexuell läggning (s. 32). Vidare redogör Hast och Danielsson 

(2016) för hur en av de observerade lärarna använde sig av exempel som är tydligt utmanande av 

heteronormen. Detta i form av att lyfta icke heterosexuella umgängen utan att poängtera att 

umgänget är normbrytande. På så sätt skapas en likbördig bild av heterosexualitet och 

homosexualitet (s. 33). 

Kön i undervisning 

I Hast och Danielssons (2016) studie observerar de en lektion där eleverna får välja bland olika 

ämnen att problematisera. Bland de föreslagna ämnena finns bland annat könsroller (s. 27). Detta 

visar på att det är något läraren avser kan lyftas fram i undervisningen och är en viktig fråga att 

diskutera. Hast och Danielsson (2016) poängterar att temaundervisning troligen har goda 

intentioner men att om ingen grupp väljer att diskutera något eller några av de föreslagna ämnena 

riskerar dessa att ej bli synliga i undervisningen (s. 27). Vidare beskriver Hast och Danielssons 

(2016) hur eleverna får se en film om en tjej som lever en dag som kille. Efter filmen får eleverna 

en fråga kopplad till könsöverskridande identitet där de får ta ställning till huruvida de skulle vilja 

prova vara det motsatta könet. Författarna menar på att när elever får ta ställning i huruvida de vill 

vara normbrytare eller inte för en dag hamnar fokuset på normer och strukturer fel. Istället för att 

belysa förmånerna och maktordningarna som skapas samt allas inblandning i att bevara specifika 

strukturer, lyfts individens upplevda problem (ss. 30, 32). 

 

Lundin (2011) observerade att en återkommande tendens i skolan är ett tydligt åtskiljande av två 

kön. Han kallar det för en dikotomisering av kön (s. 303). I Lundins (2014) studie beskriver han en 

inledande lektion till ett sex- och samlevnadsarbete. Klassen fick i uppgift att namnge pojkar och 



 

 14 

flickors könsorgan. Uppgiften kan ses som att läraren upprepade önskvärdhet genom ett anspelade 

på att ett visst könsorgan passar till ett visst kön vilket även skapar en dikotomisering av kön 

(Lundin, 2014, ss. 384–385). Vidare särskilde läraren mellan flickor och pojkar via diskussionsfrågor 

där ‘det motsatta könet’ skulle analyseras på något sätt. På så sätt förutsätter läraren att det finns, 

och endast finns, två särskilda kön i klassrummet och att individer grupperade i dessa två olika kön 

skiljer sig åt avsevärt (ibid., s. 385). Vidare lyfter Lundin (2014) att lärarens syfte med aktiviteten 

var att eleverna skulle se likheter mellan könen snarare än skillnader. Uppgiften baseras dock på ett 

antagande om två tydligt särskilda kön (ibid., s. 385). Bolander (2009) skriver att den vanligaste 

uppdelningen av kön är i grupperna pojkar och flickor. Detta kan förstärka föreställningarna om 

två skilda typer av människor och utesluter andra former av identifiering (s. 220). 

 

I Røthing och Bang Svendsens (2011) arbete framkom att de olika könen man och kvinna ofta 

skiljs åt genom biologiböckers beskrivningar av befruktning. Mannen definieras av en aktiv roll vid 

befruktningen medan kvinnan definieras av en passiv roll. Mannen och hans sädesceller ses som 

aktiva, penisen måste vara styv för att befruktning ska ske och sädescellen ska hitta sin väg till ägget. 

Författarna menar att kvinnan i flera av böckerna framstår som helt passiv, äggcellen ska vara redo 

för spermien men det ses inte som relevant huruvida kvinnan är sexuellt upphetsad och öppet 

mottager mannens penis (ss. 107–108). Bolander (2009) uppmärksammar vidare hur män och 

kvinnor skiljs åt via antaganden om olika nivåer av sexuellt intresse där män förväntas ha den största 

sexuella driften (s. 221). Detta kan skapa en exkludering av individer som inte följer de sexuella 

förväntningar som tillskrivs de olika könen (Bolander, 2009). 

 

Johanna G Lundberg (2007) skriver om hur det i en tidigare undersökning betecknades som 

problematiskt att vissa skolor arbetade i flick- och pojkgrupper. En särskiljning av könen leder ofta 

till ett bekräftande av tidigare stereotyper (s. 14). Vidare poängterar Lundberg (2007) att det finns 

svårigheter med jämställdhetsarbetet i skolan då det å ena sidan ställer krav på att lyfta 

könsperspektiven samtidigt som en allt för tydlig betoning på tillskrivna könsegenskaper riskerar 

att skapa problem i form av negativa stereotyper (s. 15). 

Kön, sexualitet och heteronorm i läromedel 

År 2004 genomförde Snyder och Broadway en studie av läromedelsböcker i biologi i USA med 

utgångspunkt i queerteori (2004, s. 624). I sin undersökning kom Snyder och Broadway (2004) fram 

till att textböckerna de analyserade endast tog upp marginaliserade sexualiteter i relation till HIV 

och AIDS (s. 629). Vidare utgick textböckerna från ett heterosexuellt perspektiv i beskrivningar av 
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sex. Sex förklarades uteslutande som omslutande sex, med penis och vagina, där stort fokus lades 

på reproduktion (ss. 629–630). I de fall sexuell upphetsning nämndes var även det ur ett 

heterosexuellt perspektiv med manlig ejakulation detaljerat beskrivet som en del i reproduktion. 

Vaginala könsvätskor nämndes endast i förhållande till AIDS-spridning (Snyder och Broadway, 

2004, s. 630). Snyder och Broadway (2004) menar att de studerade läromedlen förmedlar en bild 

av heterosexualitet som den enda acceptabla sexualiteten samt att det är problematiskt att endast 

synliggöra andra sexualiteter i AIDS-sammanhang (ss. 629–630). Avslutningsvis poängterar Snyder 

och Broadway (2004) att de analyserade läromedlen ej lyfter frågor rörande normer (s. 629). 

 

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan genomförde Ann-Sofie Ohlander (2010a & 

2010b) en undersökning av svenska läromedel i ämnet samhällskunskap samt en undersökning av 

läromedel i historia med ett jämställdhetsperspektiv. Ohlander (2010a) kom fram till att ingen av 

de samhällsböcker som analyserades representerade icke heteronormativa familjekonstellationer, 

samt att flertalet böcker reproducerade könsstereotypa normer i beskrivningar av olika yrken (s. 

68). En av de analyserade samhällskunskapsböckerna beskrev emellertid sexuell identitet samt 

queerteori. Ohlander (2010a) poängterar att det är den enda av de analyserade böckerna som ger 

utrymme till frågor rörande olika sexuella identiteter (s. 72). Vid analys av historieböcker kom 

Ohlander (2010b) fram till att icke heterosexuella perspektiv lyfts i mycket liten utsträckning, ofta 

avgränsat till ett enstaka stycke (s.71).  Vidare visar båda undersökningarna på att böckerna ej lyfter 

frågor kring kön (Ohlander, 2010a & 2010b). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien utgår från ett queerteoretiskt perspektiv i avseende på kön, heteronorm och 

sexualitet. Queerteorin grundar sig i det socialkonstruktivistiska perspektivet att allt är skapat och 

format ur sociala sammanhang (Giddens, 2007, s. 370). I kapitlet beskrivs queerteori och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv följt av ett avsnitt rörande kön, sexualitet och heteronorm. 

Queerteori och socialkonstruktivistiskt perspektiv   

Enligt Anthony Giddens (2003) utgår det socialkonstruktivistiska perspektivet från att allt formas 

ur ett socialt samspel (s. 566).  Människor skapar ständigt den verkligheten de befinner sig i genom 

interaktion med andra. Genom människans kreativitet formas sammanhang via “beslut och 

handling” och en statisk verklighet finns ej (Giddens, 2003, s. 89).  Enligt socialkonstruktivismens 

förklaringsmodeller är genus och kön ej grundade i biologiska könsskillnader utan formade av 

individens omgivning (ibid., ss. 116–117). På liknande vis beskrivs människors sexualitet som något 

icke statiskt och kan därav inte uteslutande beskrivas med biologiska referensramar (ibid., s. 130). 

Giddens (2003) poängterar att människors sexualitet skiljer sig vitt åt mellan olika kulturer. Vad 

som anses norm och önskvärt i sexuella sammanhang är föränderligt beroende på kulturen som 

individen är en del av (s. 142). 

 

Det queerteorietiska perspektivet bygger på socialkonstruktivismens tankar kring det socialt 

skapade könet och sexualiteten. Queerteorin fokuserar på att lyfta frågor rörande icke 

heteronormativa erfarenheter samt lägger stor vikt vid att synliggöra dessa (Giddens, 2007, s. 370). 

Vidare är queerteorin tydligt influerad av Judith Butlers teorier om kön och genus (ibid., s. 369). 

Butler (2005) beskriver kön och genus som något en ej kan finna ett ursprung till. Individen formar 

ständigt sin identitet språkligt och kroppsligt. Butler (2005) ifrågasätter förklaringsmodeller av kön 

och genus där kön kopplas till biologin och genus till kultur. Liknande förklaringsmodeller skapar 

illusionen av att genus följer kön på ett sätt där det finns ett naturligt och ursprungligt manligt och 

kvinnligt. Butler (2005) poängterar att det ej finns ett naturligt kön. Både genus och kön bör anses 

kulturellt skapade (ss. 45–47). 

 

Ambjörnsson (2016) skriver om hur queerperspektivet ger en bredare förståelse av sexualitet.   

Vikten skall ej ligga vid att förstå vad som är vad, utan att undersöka hur sexualitet, enligt samhällets 

beskrivning, organiseras, justeras och uppfattas (s. 34). Vidare skriver Ambjörnsson (2016) att en 

av queerteorins utgångspunkter är kopplingen mellan normaliseringen och makten (s. 42). En 
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central del av queerteori handlar om “processer av normalisering”. Mer konkret kan sägas att det 

är normer gällande sexualitet samt genus som ses som intressant, speciellt heteronormen 

(Ambjörnsson, 2016, s. 47). 

Kön, sexualitet och heteronorm 

RFSL (2019) beskriver begreppet kön som ett verktyg som ofta används för att hålla isär människor 

genom att dela in dem i grupperna män och kvinnor. Yvonne Hirdman (1988) använder begreppet 

‘isärhållandets lag’, vilken innebär att människor grupperas efter två särskilda kön, män och 

kvinnor, vilka förväntas följa två olika linjer. Individer i den ena grupperingen bör agera och se ut 

på ett sätt som stämmer överens med grupperingen de tilldelas, de bör därtill attraheras av individer 

ur den andra grupperingen (s. 52).  Enligt RFSL är det emellertid inte så enkelt utan kön bör delas 

upp till följande fyra delar: Kropp (biologiska aspekter), juridiskt kön (det som står i pass, 

legitimation eller folkbokföringen), könsidentitet (det kön som en person känner sig som) och 

könsuttryck (hur någon uttrycker sitt kön, t.ex. klädval, röst, frisyr) (RFSL, 2019). Røthing och 

Bang Svendsen (2011) beskriver vidare det förväntade sambandet mellan kropp och kön. Där 

uttryck likt ‘jag är kvinna’ ofta tolkas som ‘min kropp har kvinnliga attribut’ (s. 35). Kön bör 

emellertid ej kopplas direkt till biologiska aspekter utan ses som något mer komplext 

(Ambjörnsson, 2004, s. 12; Butler, 2005, s. 48; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, ss. 15–16). Kön 

är inget statiskt som individen är utan det skapas ständigt i interaktion med omgivningen (Butler, 

2005, ss. 45–47). Giddens (2003) menar att barnets kön börjar formas redan från födsel och 

formandet sker sedan livet ut (s. 141). Ambjörnsson (2004) förklarar detta genom att understryka 

skillnaden i idén om att "människor agerar som de gör på grund av vilka de är [...]” och “[...] man 

blir den man är på grund av hur man agerar.“ (s. 12). 

 

Begreppen cisperson och transperson är ytterligare verktyg för att beskriva kön. Ambjörnsson 

(2016) beskriver cisperson som någon där biologiska aspekter, juridiskt kön, könsidentitet och 

könsuttryck följer en linje. Ambjörnsson (2016) poängterar att detta skapar ett privilegium där 

cispersonen sällan behöver reflektera över frågor kring könsidentitet och uttryck (s. 96). Detta i 

olikhet till transpersoner där biologiska aspekter, juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck ej 

följer en linje (Ambjörnsson, 2016, s. 96). Linjen är en av samhället skapad föreställning om vad 

som är kvinnligt respektive manligt. 

 

RFSL beskriver sexuell läggning som vem en person känner attraktion till eller kan bli kär i. 

Heterosexuell, bisexuell och homosexuell är de tre sexuella läggningar som nämns i den svenska 
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diskrimineringslagen (RFSL, 2019). Likt kön bör sexuell läggning tolkas som ett kulturellt 

konstruerat fenomen. Något individen gör snarare än något individen är (Butler, 2005, ss. 67–68; 

Røthing & Bang Svendsen, 2011, ss. 32–33). Ambjörnsson (2004) skriver vidare att sexuell läggning 

ofta ordnas efter hierarkiska modeller där heterosexualitet premieras och på så sätt skapar en 

heteronorm (s. 14). 

 

Enligt RFSL (2019) innebär heteronorm ett system av olika normer som inverkar på människors 

förståelse av sexualitet och kön. Heteronormen innebär att en person antingen är man eller kvinna 

och att män förväntas vara maskulina och kvinnor feminina. Oavsett kön förväntas en person vara 

heterosexuell och genom att följa normen påverkas individen positivt. Om en person däremot 

avviker från denna heteronorm så kan personen bestraffas. Heteronormen tar sig uttryck via 

antaganden om att alla är heterosexuella (Lundin, 2014, ss. 387–390; Hast & Danielsson, 2016, s. 

31; Ambjörnsson, 2004, s. 220; Røthing & Bang Svendsen, 2011, ss. 99–100; Sahlström 2006, ss. 

24–28). Vidare reproduceras heteronormen genom att heterosexualitet agerar som ständig 

utgångspunkt utan att nämnas vid namn (Bolander, 2009, s. 220; Sahlström, 2006, s. 16; Hast & 

Danielsson, 2016, ss. 26, 34; Røthing & Bang Svendsen, 2011, ss. 101–102). Hast och Danielsson 

(2016) samt Bolander (2009) skriver att heterosexualiteten på detta sätt blir en ständig utgångspunkt 

att jämföra andra sexualiteter mot (s. 31; s. 220). Lundin (2011) beskriver ytterligare hur 

heteronormen uttrycks via upprepande av normer vilket skapar ett intryck av vad som är önskvärt, 

och vad som inte är det (s. 303).  Hast och Danielsson (2016) observerade ytterligare exempel på 

heteronormen via en ´vi och de´-mentalitet där den egna gruppen benämns som ́ vi´ i kontrast mot 

exempelvis homosexuella som benämns som ´de´ (s. 31). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur sex och samlevnadsavsnitten i 

biologiböcker för mellanstadiet beskriver sex, sexualitet och kön ur ett queerteoretiskt perspektiv. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

• Hur beskrivs kön i textböckerna? 

• Hur beskrivs sexualitet i textböckerna? 

• Hur beskrivs sex i textböckerna? 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs avgränsning och urval, metodval samt analysmetod för studien. Vidare 

diskuteras metodvalet utifrån aspekterna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Slutligen 

diskuteras etiska överväganden vi ställts inför. 

Avgränsning och urval   

Studien är avgränsad till undersökning av biologiläromedels avsnitt rörande sex och samlevnad. Vi 

valde avsnitt som är kopplade till följande centrala innehåll för biologiämnet årskurs 4–6:  

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.   

• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, 

kärlek och ansvar.  

(Lgr 11, Biologi, Centralt innehåll, Kropp och hälsa, reviderad 2019) 

Då vår utbildning är inriktad mot årskurserna 4–6 har vi valt att analysera läromedel i det spannet. 

Vidare är studien avgränsad till textböcker. Uppgiftsböcker och andra läromedel har därför valts 

bort. Böckerna vi valt är Biologi människan (Skiöld, Wallander, Belfrage & Enwall, 2012), Koll på NO 

6 (Hjernquist & Rudstedt, 2013) och Boken om biologi (Persson, 2014) då det är böcker som vi 

kommit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vidare utger sig böckerna för att 

följa Lgr 11 och kan därav antas aktuella i dagens skolvärld. Böcker utgivna före 2011 valdes bort 

eftersom de publicerades innan den aktuella läroplanen, Lgr 11. 

Metodval  

För att undersöka sex, sexualitet och kön i biologitextböcker har en kvalitativ textanalys 

genomförts. Den kvalitativa analysen behandlar frågor kopplade till vad och hur ett fenomen 

belyses (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 231) och dess syfte är “[...] 

att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.” 

(Stukát, 2005, s. 32). Studien ämnar undersöka hur sex, sexualitet och kön beskrivs i de utvalda 

läromedlen. Frågor om vad och hur får därav en större vikt än exempelvis frågor om hur många 

gånger. 

 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) skriver att den kvalitativa analysen 

handlar om att lyfta essentiell information genom en noggrann bearbetning av texten med fokus 

på mening och meningsskapande. Detta görs genom “[...] en noggrann läsning av textens delar, 
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helhet och den kontext vari den ingår.”.  På detta sätt kan eventuellt dolt innehåll kommas åt och 

belysas (s. 211). De valda textböckerna har lästs upprepade gånger med fokus på delar som 

behandlar frågor rörande kön, sex och sexualitet samt delarnas sammanhang. Vidare har fokus legat 

på att tolka innehållet på ett djupare plan genom att inte enbart ställa frågor kring vad som står i 

texten, utan även vad som inte står med. 

Analysmetod 

För att analysera textböckerna mot studiens frågeställningar: hur beskrivs kön i textböckerna, hur 

beskrivs sexualitet i textböckerna samt hur beskrivs sex i textböckerna har ett antal analysverktyg 

formulerats. Analysverktygen beskrivs i kommande stycken och finns sammanställda som en tabell 

i en bilaga, bilaga 1. Tabellen i bilagan fungerar vidare som en checklista för att strukturera den 

inledande delen av vårt analysarbete. Resultaten kommer ej presenteras i tabellform framledes. 

Esaiasson, et al. (2017) skriver att det är nödvändigt att utforma mer konkreta verktyg ur 

syftesfrågorna för att kunna analysera text på ett effektivt och hanterbart vis. Vidare bör dessa 

verktyg vara formulerade ur centrala begrepp som vägleder studien i rätt riktning (s. 216). 

 

För att undersöka frågeställningarna analyseras texterna utifrån ett queerteoretiskt perspektiv med 

tematiserade analysverktyg efter kön, sexualitet, heteronorm och sex. För att analysera kön används 

bland annat Hirdmans (1988) isärhållandets lag som utgångspunkt, mer konkret huruvida texterna 

beskriver två statiskt isärhållna kön. Vidare undersöks hur kön beskrivs i förhållande till RFSLs 

(2019) fyra olika uppdelningar (biologiskt, juridiskt, könsidentitet och könsuttryck). För att 

underlätta analysarbetet har RFSLs (2019) uppdelning grupperats i biologiska förklaringsmodeller 

för kön och icke biologiska förklaringsmodeller för kön. Den sistnämnda kategorin inkluderar 

exempelvis begreppen juridiskt kön, könsidentitet, könsuttryck, transperson och cisperson. 

 

För att undersöka textböckernas innehåll gällande sexualitet undersöks hur sexualitet beskrivs samt 

vilka sexuella läggningar som finns med uttryckligen i de analyserade texterna. Sexualitet analyseras 

vidare med hänsyn på heteronorm. För att identifiera heteronorm används tre olika analysverktyg. 

Det första analysverktyget är ´antaganden om heterosexualitet´ baserat bland annat på 

Ambjörnssons (2004) undersökning av heteronorm. Antaganden om heterosexualitet innebär att 

heterosexualitet förmodas eller förutsätts i sammanhanget. Det andra analysverktyget är 

‘heterosexualitet som tyst utgångspunkt’, vilket baseras på Sahlströms (2006) undersökning och 

innebär att heterosexualitet används som utgångspunkt vid förklaring av övriga fenomen utan att 

belysas. Det sista verktyget för analys av heteronorm är ´’de andra’ – mentalitet’ vilket baseras på 
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Hast och Danielssons (2016) undersökning och innebär konkret att normbrytande identiteter 

refereras till som ‘de andra’ och heteronormativa identiteter till ‘vi’. 

 

För att undersöka hur sex beskrivs i textböckerna analyseras de förklaringsmodeller som används 

för sex. Huruvida dessa är starkt förknippade med reproduktion likt det Snyder och Broadway 

(2004) identifierade i sin undersökning samt om förklaringsmodellerna inkluderar fler sexualiteter 

än heterosexualitet. 

Metodreflektion 

Enligt Alan Bryman (2018) är viktiga kvalitetsmarkörer för vetenskapliga undersökningar dess 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (s. 465). Bryman (2018) lyfter vidare att det finns många 

forskare som ifrågasätter begreppens applicerbarhet på kvalitativa studier men menar att begreppen 

kan användas med viss anpassning (s. 475). 

 

Validitet innebär hur väl metoden tillåter studien att undersöka forskningsfrågorna (Bryman, 2018, 

ss. 72–73).  I denna studie har vi ständigt återgått till forskningsfrågorna för att i möjligast mån 

arbeta mot dessa. Exempelvis genom att påminna oss själva om vad det är vi ska undersöka. Vidare 

har analysverktyg utformats för att underlätta undersökningen av forskningsfrågorna. 

Analysverktygen har strukturerats i en tabell, se bilaga 1, som vi har arbetat med vid inledande 

analys av texterna. På så sätt ämnar vi underlätta vårt arbete mot forskningsfrågorna och därmed 

öka studiens validitet. 

 

Reliabilitet har att göra med huruvida en upprepning av studien skulle ge liknande resultat (Bryman, 

2018, ss. 72–73). Bryman (2018) poängterar att det i kvalitativa studier kan vara svårt att uppnå 

liknande reliabilitet som i kvantitativa studier. I kvalitativa studier kan en ökad reliabilitet 

exempelvis innebära ett forskarlag på mer än en person (ibid., s. 465). Vi har utfört analysen i par 

där materialet först analyserats självständigt av oss båda för att sedan analyseras gemensamt. På så 

sätt ämnar vi öka reliabiliteten. 

 

Studien kan och bör ej generaliseras då den är genomförd på ett snävt analysmaterial. Vi har endast 

analyserat en liten del av de läromedel som finns på skolmarknaden, och endast textböcker i biologi. 

Sex och samlevnad behandlas dock i ett flertal ämnen, samt i ett större materialomfång än 

textböcker. Exempelvis arbetsböcker och lärarhandledningar. Bryman (2018) menar emellertid att 

resultaten i en kvalitativ studie sällan går att generalisera på andra situationer och omständigheter 
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(s. 484). Vidare kan våra egna idéer och tankar ej helt förbigås vid tolkning av analysmaterial. Staffan 

Stukát (2005) poängterar att det vid en kvalitativ analys åligger författaren att analysera och tolka 

analysmaterialet med dess egen förförståelse och erfarenheter. På så sätt blir den kvalitativa 

analysen i stor grad subjektiv och dess resultat ej generaliserbara (ss. 32–33). 
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Presentation av analyserat material  

I följande kapitel presenteras de textböcker som analyseras i den här undersökningen. De tre böcker 

vi valt att ha med i studien är alla utgivna efter 2011 och utger sig för att följa nuvarande läroplan, 

Lgr 11. Vidare är det böcker som vi arbetat med under vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Textböckerna presenteras inledningsvis i en tabell, tabell 1. Därefter presenteras de med en 

sammanfattning i följande ordning: Biologi människan (2012), Koll på NO 6 (2013) och Boken om biologi 

(2014). 

 

Tabell 1 

  Biologi människan  Koll på NO 6  Boken om biologi  

 Publiceringsår  2012  2013  2014  

 Förlag  Natur & kultur  Sanoma utbildning  Liber  

 Författare  Gitten Skiöld  

Kerstin Wallander 

Berth Belfrage  

Lennart Enwall  

Anncatrin Hjernquist 

Klara Rudstedt  

Hans Persson  

 Kapitel  Att börja bli vuxen  Del av Befruktning och 

fortplantning  

Del av Människan och 

människokroppen  

 Sidhänvisningar  Ss. 68-75  Ss. 108-117  Ss. 140-147  

 Rubriker  Jobbigt och spännande 

Flickor  

Pojkar  

En ny människa blir 

till  

Babyn växer och föds  

Människans könsorgan  

Ett barn blir till  

Att bli vuxen  

Att leva tillsammans  

Ta hand om sina ungar  

Begrepp, Kan du nu?  

Sex och samlevnad - 

massor av frågor  

Hur ser könsorganen ut 

och hur funkar de?  

Mer om kroppen och 

knoppen  

 

Biologi människan 

Biologi människan behandlar sex och samlevnad i ett kapitel med namnet “Att börja bli vuxen”. 

Kapitlet inleds med ett uppslag om puberteten. I uppslaget beskrivs vad som sker under puberteten 

och ungefär när det brukar ske. Efter ett allmänt uppslag om puberteten följer rubriken “Flickor” 

där författaren beskriver puberteten för flickor kort några rader. Efter den kort sammanfattade 
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texten följer en underrubrik “Mens” med en längre text som förklarar vad som sker vid mens. På 

nästa sida följer ett liknande avsnitt med rubriken “Pojkar”. Avsnittet är uppbyggt på liknande vis 

med en kort introduktion för pojkars pubertet med en följande underrubrik som behandlar 

“Sädesvätska”. I avsnittet om sädesvätska beskrivs sperma och utlösning. På sidan finns även en 

liten ruta som beskriver gemensamma förändringar för flickor och pojkar.  Följande uppslag har 

rubriken ‘En ny människa blir till’ och beskriver reproduktion samt könsorganens anatomi. I 

uppslaget finns två faktarutor med rubrikerna “Kvinnans könsorgan” och “Mannens könsorgan”. 

Uppslaget rymmer även en underrubrik “Befruktningen” där beskrivs vad som händer med ägg 

och spermie i livmodern. 

Koll på NO 6 

I boken Koll på NO 6 behandlas sex och samlevnad i kapitlet “Befruktning och fortplantning”. 

Kapitlet inleds med två uppslag om växter och djurs fortplantning vilka vi valt att ej behandla i 

undersökningen. Vidare följer ett uppslag med “Människans könsorgan”, könsorganens anatomi 

beskrivs utifrån uppdelningen “Han” och “Hon”. I avsnittet “Han” beskrivs testiklar, spermier, 

stånd, utlösning och penis. I avsnittet “Hon” beskrivs vaginan, klitoris, svällkroppar och 

lubrikation. Nästa uppslag “Ett barn blir till” beskriver mänsklig fortplantning från samlag till 

foster. Samlaget härleds till en könsdrift som finns hos alla djur och beskrivs vidare som ett verktyg 

för njutning och kärlek. I uppslaget beskrivs samlaget som omslutande sex med penis och vagina. 

Spermiernas väg från testiklar, genom penis till livmoder beskrivs ingående för att sedan beskriva 

hur fostret utvecklas i livmodern. I avsnittet finns även en faktaruta med rubriken “Andra sätt att 

få barn” där insemination och provrörsbefruktning beskrivs kortfattat. Nästkommande avsnitt 

“Att bli vuxen” beskriver puberteten tematiserat efter avsnitten “Finnar”, “Målbrott”, “Hårväxt”, 

“Svett”, “Brösten” och “Mens”. Kapitlets sista uppslag har rubriken “Att leva tillsammans” och 

fokuserar på relationer, familj, kärlek och utanförskap. I uppslaget finns även en faktaruta som 

behandlar “Barns skydd” utifrån FNs barnkonvention. 

Boken om biologi 

Boken om biologis sex och samlevnads avsnitt finns med i kapitlet “Människan och 

människokroppen”. Den del av kapitlet som är relevant i denna studie inleds med rubriken “Sex 

och samlevnad – massor av frågor”. Avsnittet inleds med en kortare text om att hjärnan ger 

kroppen signaler om att förändras. Därefter beskrivs puberteten kortfattat. Detta följs av vad som 

i boken beskriver som vanliga frågor från flickor och vanliga frågor från pojkar samt en fråga om 
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onani som finns under tecknen för både man och kvinna. Varje fråga följs av ett svar men med 

varierande längder. Nästa uppslag inleds med rubriken “Hur ser könsorganen ut och hur funkar 

de?” med underrubriken “Om flickornas könsorgan”. Där namnges och beskrivs flickors 

könsorgan. Det ges även en beskrivning av orgasm. Därefter följer ett avsnitt om hur “Ägget kan 

bli ett barn” som beskriver hur ägget kan bli befruktat och vad som sker därefter. Sidorna efter 

beskriver pojkarnas könsorgan på liknande vis som flickornas och följs sedan av rubriken 

“Pojkarnas pubertet” med en kortare text relaterat till puberteten. Kapitlet avslutas med ett uppslag 

med rubriken “Mer om kroppen och knoppen”. På ena sidan står en kortare text där det bland 

annat står att det finns massor av frågor och att man får vara den man är. På den andra sidan finns 

kortare texter om exempelvis fysisk och psykisk hälsa, vart man kan vända sig, vikten av att våga 

fråga, kärlek och sexuell läggning och riskerna med droger. 
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Analys 

Kön  

Vid analys av kön har textböckerna undersökts utifrån Hirdmans (1988) idé om isärhållandets lag, 

två statiskt särhållna kön. Samt RFSLs (2019) definition av kön, indelat i biologiska 

förklaringsmodeller samt icke biologiska förklaringsmodeller. 

 

Likt Hirdmans idé om isärhållandets lag (1988) finns en tydlig uppdelning mellan flickor och pojkar 

i Biologi människan. I kapitlet “Att börja bli vuxen” delas beskrivningar av pubertet in i rubrikerna 

“Flickor” och “Pojkar” (Skiöld, Wallander, Belfrage & Enwall, 2012, ss. 70–71). Vidare finns en 

tydlig uppdelning mellan könen i rubrikerna “Kvinnans könsorgan” och “Mannens könsorgan” 

(Skiöld et al., 2012, ss. 72–73). I Biologi människan finns ej någon explicit förklaring till vad begreppet 

kön är. Tidigare nämnda rubriker “Flickor” och “Pojkar” samt “Kvinnans könsorgan” och 

“Mannens könsorgan” skapar dock en biologisk förklaringsmodell till kön. Genom att koppla ett 

visst könsorgan till ett visst kön skapas en förklaringsmodell till vad som är en “kvinna”. I detta fall 

en med livmoder och slida och en flicka är någon som vid puberteten får mens och större bröst. 

En man/pojke kopplas å andra sidan till någon med testiklar och penis, samt individer som får 

skäggväxt vid puberteten. Transperson, cisperson, könsidentitet, juridiskt kön eller könsuttryck 

nämns ej i kapitlet. 

 

Även i Koll på NO 6 observerades två statiskt särhållna kön i form av rubriksättning vid beskrivning 

av könsorganen. Rubriken “Han” inleds med meningen “Mannens könsorgan kallas penis” och 

under rubriken “Hon” finns formuleringen “Kvinnans könsorgan kallas vagina eller slida.” 

(Hjernquist &  Rudstedt, 2013, ss. 108-109) Könen särhålls tydligt via vilket fysiskt attribut som 

hör till vilket, kvinna och slida, man och penis. I beskrivning av pubertet finns en fortsatt 

särhållning av två kön där flickor kopplas till individer som får mens och pojkar till individer som 

får skägg. Någon explicit förklaring till vad begreppet kön är kunde ej observeras i det analyserade 

kapitlet. Biologiska förklaringsmodeller kan emellertid observeras i rubriksättningen “Han” och 

“Hon” där begreppet man kopplas till testiklar, penis och sperma medan begreppet kvinna kopplas 

till vagina, slida och ägg. Tidigare nämnda formuleringar “Mannens könsorgan kallas penis.” och 

“Kvinnans könsorgan kallas vagina eller slida.” visar ytterligare på en biologisk förklaring av könen 

man och kvinna. Inte heller i det analyserade kapitlet i Koll på NO 6 nämns begreppen transperson, 

cisperson, könsidentitet, juridiskt kön eller könsuttryck. 
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Boken om biologi reproducerar två statiskt särhållna kön tidigt på första sidan med formuleringen 

“För alla, både pojkar och flickor, är det här något helt nytt.” (Persson, 2014, s. 140). Formuleringen 

indikerar på en uppdelning mellan könen pojkar och flickor där ‘alla’ är antingen det ena eller det 

andra. Vidare delas ett avsnitt med så kallade vanliga frågor in efter rubrikerna “Här är några vanliga 

frågor som flickor funderar över” och “Här är några vanliga frågor som pojkar funderar över” 

(ibid., ss. 140–141). Genom uppdelningen stärks särhållningen mellan könen flickor och pojkar då 

det antas att dessa har vitt skilda frågor gällande sex och samlevnad. Flickor förväntas ha frågor 

rörande mens och bindor, exempelvis “Hur gör man när man använder en binda?” och “När får 

man mens för första gången?” (ibid., s. 140). Medan pojkar förväntas ha frågor rörande målbrott 

och skägg, exempelvis “Jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu när jag kommit i målbrottet?” och 

“Jag har fått lite skägg. Hur gör man när man rakar sig?” (ibid., s. 141). Könen särskiljs ytterligare 

via en rubriksuppdelning “Om flickornas könsorgan” och “Om pojkarnas könsorgan”. Under 

rubriksättningen tydliggörs att flickor är personer med snippa och slida, bland annat via 

formuleringen “Flickornas underliv kallas för snippan.” (ibid., s. 142). Samt att pojkar är personer 

med snopp och pung, bland annat via formuleringen “Pojkar har snopp och en pung.” (ibid., s. 

144). På så vis särhålls könen flicka och pojke via fysiska attribut. Formuleringarna tyder även på 

en biologisk förklaringsmodell för kön där könet pojke indikeras av snopp och pung, samt könet 

flicka av snippa och slida. I kapitlet beskrivs begreppet kön ej explicit och begreppen transperson, 

cisperson, könsidentitet, juridiskt kön eller könsuttryck nämns ej. 

 

Vid analys av kön i textböckerna visade alla tre på liknande tendenser. Alla böckerna följer 

Hirdmans (1988) idé om särhållandets lag, där två, och endast två, kön skiljs tydligt åt.  Vidare fanns 

ingen explicit förklaring till begreppet kön i någon av böckerna. I böckerna används emellertid en 

biologisk förklaringsmodell till kön, vilket observerades i exempelvis beskrivningar av könsorgan 

starkt förknippat till ett kön. Detta kan jämföras mot det RFSL (2019) kallar för biologiskt kön. 

RFSLs (2019) vidgade könsbegrepp med könsidentitet, juridiskt kön och könsuttryck tas ej upp i 

någon av böckerna. Inte heller begreppen transperson eller cisperson finns med i det analyserade 

materialet. 

Sexualitet 

Textböckernas behandling av sexualitet har analyserats utifrån hur de beskriver sexualitet, 

exempelvis i enlighet med RFSLs (2019) beskrivning i termer av kärlek. Vidare undersöks om och 

i så fall vilka av de sexuella läggningarna heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet som 
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uttryckligen finns med i texterna. Dessa sexualiteter refererar RFSL (2019) till som bestämda i 

diskrimineringslagen. 

 

I det analyserade kapitlet av Biologi människan beskrivs sexualitet i liten utsträckning. I det första 

uppslaget av kapitlet beskrivs puberteten och texten berör sexualitet ytligt via formuleringen 

“Många blir kära och många känner sig osäkra inför sina sexuella känslor.” (Skiöld et al., 2012, s. 

69). Vidare förklaring till kärlek eller sexuella känslor följer ej. Kapitlet nämner ingen sexuell 

läggning uttryckligen. 

 

I boken Koll på NO 6 berörs sexualitet i form av beskrivningar av sexuell upphetsning. “När en 

kvinna blir sexuellt upphetsad fylls svällkropparna i klitoris med blod och slidan blir fuktig” samt 

“Stånd är när penisen är hård. Det sker när mannen är sexuellt upphetsad och svällkropparna i 

penis fylls med blod.” (Hjernquist & Rudstedt, 2013, ss. 108–109). Vidare beskrivs sexualitet i form 

av en könsdrift som driver människan och alla andra däggdjur att föröka sig. Författarna poängterar 

dock att människors sexualitet även styrs av njutning och kärlek. I kapitlet finns endast den sexuella 

läggningen homosexualitet uttryckligen i text, detta i ett avsnitt om “Andra sätt att få barn”. 

 

I Boken om biologi beskrivs sexualitet inte uttryckligen däremot beskrivs hur oberoende av sexuell 

läggning så känns kärlek på samma sätt. I kapitlet finns de sexuella läggningarna homosexualitet, 

bisexualitet och heterosexualitet uttryckligen i texten via formuleringen “Vare sig du är 

homosexuell, bisexuell eller heterosexuell så känns det på samma sätt när du dras till en annan 

person.” (Persson, 2014, s. 147). 

 

De tre böckerna skiljer sig åt i dess behandling av sexualitet. Ingen av böckerna ger en uttrycklig 

förklaring till vad sexualitet är, alla berör det emellertid. Biologi människan är den bok som berör 

sexualitet minst där ingen av de i diskrimineringslagen bestämda sexuella läggningarna (RFSL, 

2019) finns med uttryckligen i texten. Boken om biologi nämner däremot alla tre. Vidare beskriver 

Boken om biologi sexualitet likt RFSLs (2019) beskrivning utifrån kärlek. Koll på NO 6 har endast 

begreppet homosexualitet uttryckligen i text och beskriver sexualitet kopplat till begreppen 

“upphetsning”, “könsdrift”, “njutning” och “kärlek”. 

Heteronorm 

För analys av heteronorm har tre analysverktyg använts. Det första verktyget är antaganden om 

heterosexualitet, vilket baseras på bland annat Ambjörnssons (2004) studie. Det andra verktyget är 
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heterosexualitet som tyst utgångspunkt, vilket baseras på Sahlström (2006) och Butler (2005). Det 

sista analysverktyget baseras på Hast och Danielsson (2016) samt Butler (2005) och kan beskrivas 

som en ‘de andra’-mentalitet. 

 

I Biologi människan berörs sexualitet, sex och relationer ytterst lite vilket inneburit att heteronorm 

varit svårt att analysera. Det går dock att poängtera att RFSL (2019) beskriver heteronorm som 

bland annat en särskiljning av manligt och kvinnligt vilket observerats i Biologi människan under 

tidigare avsnitt Kön. Vidare kan en tyst heterosexuell utgångspunkt observeras i Biologi människan då 

avsnitt som behandlar “Mens”, “Sädesvätska”, “En ny människa blir till” och “Befruktningen” 

följer tätt på varandra. Detta skapar en implicit tanke om att dessa hör ihop och ger en 

heteronormativ bild. Heteronormativiteten synliggörs ytterligare via bokens tydliga koppling mens 

och flickor samt sädesvätska och pojkar. Avsnittet “Mens” behandlas under rubriken “Flickor” och 

avsnittet “Sädesvätska” behandlas under rubriken “Pojkar”. 

 

I Koll på NO 6 observerades antaganden om heterosexualitet i ett avsnitt där författarna beskriver 

människans könsdrift som en drivkraft till parning och därav samlag. 

Människans parning kallas för samlag. Människor har inte enbart samlag för att få barn. Det kan vara för 

njutningens skull och för att det stärker kärleken mellan två människor. Vid samlaget pumpas mannens 

spermier ut från testiklarna, genom sädesledarna och vidare genom penis. För att spermierna ska komma in i 

kvinnans livmoder, måste penisen bli styv så att den kan föras in i slidan. 

(Hjernquist & Rudstedt, 2013, s. 110) 

Genom att författarna först beskriver samlaget som något som inte endast har reproduktion som 

drivkraft och sedan förklarar samlaget som penis i slida skapas ett antagande om att sex utförs 

mellan man och kvinna, ett heterosexuellt antagande. Vidare skapas även en heterosexuell 

utgångspunkt där sex beskrivs med ett heterosexuellt exempel, utan att benämna att exemplet är 

heterosexuellt. Vidare finns heterosexualiteten som tyst utgångspunkt i ett avsnitt som beskriver 

familjekonstellationer. 

Familjer kan se väldigt olika ut. Man kan leva med eller utan syskon, med skilda eller gifta föräldrar eller med 

bara en förälder. Vissa barn träffar sina far- eller morföräldrar varje dag medan andra träffar dem väldigt 

sällan. En del föräldrar vill inte bo tillsammans utan flyttar ifrån varandra. Då kan barn ha två hem, ett hos 

varje förälder. Det finns barn som har två mammor eller två pappor. 

(Hjernquist & Rudstedt, 2013, s. 114) 

Då texten i övrigt ej nämner att det finns barn som har en mamma och en pappa skapas ett tyst 

antagande om att familjekonstellationer som nämns innan “Det finns barn som har två mammor 

eller två pappor” är heterosexuella. Citatet kan även tolkas som en ´de andra´-mentalitet då “Det 

finns barn som [...]” kan tolkas som en distansering till dessa barn. Jämför med exempelvis ‘det 
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finns människor som är homosexuella’. Dessa människor antas existera men inte i den egna 

gruppen. Ytterligare observerad ‘de andra’-mentalitet är i ett avsnitt som berör kärlek. ”Man kan 

till exempel bli kär i en kompis […] Andra kan bli kära i en person av samma kön.” (Hjernquist & 

Rudstedt, 2013, s. 115). Även i detta exempel handlar det om ordval. ‘Man kan’ kontra ‘Andra kan’ 

där det förstnämnda är en mer generell benämning som bjuder in den egna gruppen. ‘Andra’ 

beskriver uttryckligen ‘andra individer’ och skapar en distansering från den egna gruppen. Det 

indikerar på att det endast är individer utanför den egna gruppen som kan bli kär i en person av 

samma kön. 

 

I Boken om biologi observerades antaganden om heterosexualitet i ett avsnitt som beskriver 

“pojkarnas könsorgan”. Könsorganets anatomi och funktion beskrivs och följs därefter av 

meningen ”Snoppen måste vara styv för att kunna komma in i kvinnans slida vid ett samlag.” 

(Persson, 2014, s. 144). För det första antas heterosexualitet i och med beskrivningen av ståndet 

som ett verktyg för att penetrera slidan. Penis bör emellertid vara hård för andra sexuella 

sammanhang än det heterosexuella omslutande sexet.  För det andra skapar citatets placering i 

kapitlet ett antagande om heterosexualitet. Då citatet är under rubriken “Om pojkarnas könsorgan” 

skapas ett antagande om att människor med penis, män enligt texten, enbart har samlag med 

människor med slida, kvinnor enligt texten. Vidare är heterosexualitet en tyst utgångspunkt i citatet 

då det ej nämns att samlaget är heterosexuellt. Inte heller sammanhanget i övrigt synliggör den 

heterosexuella utgångspunkten då rubriksättningen “Om pojkarnas könsorgan” inte har en tydlig 

koppling till heterosexualitet. Ytterligare tyst heterosexuell utgångspunkt finns i ett avsnitt som 

beskriver hur ett barn blir till. I avsnittet skriver författaren “Men hur blir det ett barn? Jo, en man 

och en kvinna har samlag, de “ligger med varandra”” (ibid., s. 143). Formuleringen antyder att det 

enda sättet att få barn på är genom ett heterosexuellt samlag.  I texten nämns dock ej att detta är 

just det sätt som heterosexuella människor tenderar att skaffa barn på. I kapitlet kan ej en ‘de andra’-

mentalitet observeras. 

 

Sammanfattningsvis återfinns heteronorm i alla tre böcker. Ambjörnssons (2004) antagande om 

heterosexualitet observerades i böckerna Koll på NO 6 och Boken om biologi kopplat till beskrivningar 

av sex. På liknande vis återfanns en tyst heterosexuell utgångspunkt i avsnitt om sex och 

reproduktion i alla böcker. I likhet till Sahlströms (2006) studie återfanns en tyst heterosexuell 

utgångspunkt även i avsnitt kopplat till familjen i Koll på NO 6. ‘De andra’-mentalitet som Hast och 

Danielsson (2016) beskriver i sin studie har observerats i boken Koll på NO 6. Där författarna 

använder ordval som “andra” och “de finns barn som” i beskrivningar av homosexualitet. 
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Sex  

Analysmaterialet undersöktes utifrån dess förklaringsmodeller för sex. Baserat på Snyder och 

Broadways (2004) studie analyserades förklaringsmodeller som sex för reproduktion och 

förklaringsmodeller som rymmer fler sexualiteter än heterosexualitet. 

 

I Biologi människan beskrivs sex uteslutande i reproduktiva termer. Boken behandlar befruktning i 

termer av ägg och spermier, “Om det kommer in spermier i äggledaren, kan ägget bli befruktat.” 

(Skiöld et al., 2012, s. 73). Den mänskliga kontakten lämnas onämnd och hur spermier kan komma 

in i äggledaren beskrivs ej. Detta skapar en tydlig reproduktiv förklaringsmodell där endast 

samlagets reproduktiva delar beskrivs. Bokens förklaring av sex exkluderar andra sexualiteter än 

heterosexualitet då beskrivningen endast innefattar spermier och ägg. Därtill är spermier kopplat 

till män då det behandlas under rubriken ”Pojkar” och ägg till kvinnor då det behandlas under 

rubriken “Flickor”. Detta skapar en idé om att samlaget sker mellan män som har spermier och 

kvinnor som har ägg. 

 

Koll på NO 6 behandlar sex i ett avsnitt med rubriken “Ett barn blir till”. Sex beskrivs inledande 

som ett resultat av “könsdrift” och människans driv till att föröka sig (Hjernquist & Rudstedt, 2013, 

s. 110).  Detta är en förklaringsmodell där sex beskrivs som ett verktyg för reproduktion. 

Författarna förklarar emellertid vidare att sex även utförs för njutning och kärlek. Sex beskrivs 

vidare i detalj med en förklaringsmodell som ej rymmer andra sexualiteter än heterosexualitet:  

Vid samlaget pumpas mannens spermier ut från testiklarna, genom sädesledarna och vidare genom penis. För 

att spermierna ska komma in i kvinnans livmoder måste penisen bli styv så att den kan komma in i slida. 

(Hjernquist & Rudstedt, 2013, s. 110). 

Författarna utgår från att samlag sker mellan en person med penis och en person med slida vilket 

utesluter sex mellan samkönade par. Sexuell upphetsning beskrivs emellertid ej ur ett heterosexuellt 

perspektiv utan behandlas sakligt utifrån vad som sker i könsorganen vid sexuell upphetsning. 

Vidare skapar ovanstående citat en idé om att mannen är den aktiva parten vid samlaget och att 

dennes styva penis är den enda förutsättningen som krävs för ett samlag. Kvinnan blir en passiv 

mottagare då alla aktiva handlingar “komma in i kvinnans livmoder” och “komma in i slidan” 

beskrivs ur penisens perspektiv. Kvinnans upphetsning beskrivs senare i avsnittet med 

formuleringen ”När kvinnan är sexuellt upphetsad blir slemhinnorna fuktiga så att penisen lättare 

kan glida in.” (Hjernquist & Rudstedt, 2013, s. 110). Kvinnans sexuella upphetsning är emellertid 

fortsatt beskrivet ur ett penisperspektiv, snarare som en underlättning för dennes penetration än 

som en förutsättning för samlaget. 
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Boken om biologi beskriver sex som en förutsättning för att få barn. “Men hur blir det ett barn? Jo, 

en man och en kvinna har samlag, de “ligger med varandra.”” (Persson, 2014, s. 143). 

Formuleringen antyder att sex mellan man och kvinna är av reproduktivt syfte. Vidare finns en 

ytterligare förklaring till en sexuell akt i avsnittet rörande “Om pojkarnas könsorgan”, “Snoppen 

måste vara styv för att kunna komma in i kvinnans slida vid samlag.” (ibid., s. 144). Samlag beskrivs 

som omslutande sex med penis i vagina. Dessa två förklaringsmodeller rymmer enbart 

heterosexuellt sex. I förstnämnda exemplet uttryckligen sex mellan “en man och en kvinna”, och i 

sistnämnda exemplet mellan någon med snopp och en kvinna med en slida. Det finns emellertid 

ytterligare förklaringsmodeller till sex i boken vilka inte är slutet heteronormativa. Orgasm och 

stimulering beskrivs i avsnitten “Om flickornas könsorgan” och “Om pojkarnas könsorgan”.  

Där de inre blygdläpparna möts finns som en liten knopp som heter klitoris. Den är mycket känslig för 

stimulering och beröring. När stimulering är som allra mest intensiv kan kvinnan uppleva en orgasm. Det är 

när de sköna sexuella känslorna är som allra starkast. 

(Persson, 2014, s. 142) 

När mannen får orgasm (när det “går” för honom) pressas spermierna genom sädesledaren. [...] Om ollonet 

stimuleras vid onani eller samlag kommer det ungefär en tesked med sperma ur urinröret 

(Persson, 2014, s. 144). 

Genom att beskrivningarna av orgasm och sexuell stimulering utelämnar sammanhanget inkluderas 

flera sexualiteter. Tidigare nämnda citat “Snoppen måste vara styv för att kunna komma in i 

kvinnans slida vid samlag.” (Persson, 2014, s. 144) skapar en bild av att mannen är den aktiva parten 

vid samlaget och kvinnan passiv. Den styva snoppen beskrivs som en förutsättning vid samlaget 

medan lubrikation och kvinnlig lust ej nämns. Det bör poängteras att citatet finns under avsnittet 

“Om pojkarnas könsorgan”, liknande formulering kring slidans lubrikation finns emellertid ej 

under motsvarande avsnitt “Om flickornas könsorgan”. Detta stärker bilden av kvinnan som en 

passiv deltagare vid samlaget. 

 

I likhet till Snyder och Broadways (2004) studie beskrev alla böcker sex ur ett reproduktivt 

perspektiv och därmed även ett heterosexuellt perspektiv. Endast Boken om biologi innehöll 

förklaringsmodeller till sex som inkluderade samkönade par. Sexuell upphetsning beskrevs 

emellertid i både Koll på NO 6 och Boken om biologi på ett sätt som inkluderar flera sexualiteter. 

Utanför analysverktygens ramar kunde ytterligare tendenser observeras vid beskrivningar av sex i 

form av den aktiva mannen och den passiva kvinnan, i böckerna Koll på NO 6 och Boken om biologi. 

Detta i enlighet med Røthing och Bang Svendsens (2011) observationer om hur kvinnans del i 

samlaget återkommande definieras som en passiv mottagare för mannens penis. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sex och samlevnadsavsnitten i biologiböcker 

för mellanstadiet beskriver sex, sexualitet och kön. I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning. 

 

Vid analys av kön visade alla tre läromedlen liknande tendenser. Ingen av böckerna lyfter frågor 

rörande kön och könsidentitet, transidentitet nämns inte heller i något av läromedlen. Detta i likhet 

med Ohlanders (2010a & 2010b) studie av samhällsläromedel och historieläromedel där inget av 

analysmaterialet behandlade frågor rörande kön. Vidare beskrivs kön uteslutande med biologiska 

förklaringsmodeller där könsorganen återkommande beskrivs med normativa pronomen. 

Exempelvis ‘mannens penis i kvinnans slida’ istället för att enbart skriva ut ‘penis i slida’. Lundin 

(2014) observerade liknande fenomen där könsorgan ständigt kopplades till könsidentitet under 

hans klassrumsobservationer. Vidare skiljs två, och endast två, kön åt genomgående i böckerna, 

ofta i uppdelningen flickor och pojkar. Människor som ej definierar sig som man eller kvinna, samt 

genderfluids som identifierar sig som både man och kvinna blir således ej representerade. Bolander 

(2009) skriver att det är vanligt att gruppera efter flickor och pojkar. Hon poängterar dock att detta 

förstärker idén om två skilda typer av människor, samt utesluter människor som ej identifierar sig 

i de grupperingarna. Vidare identifierade Lundin (2014) liknande tendenser i sin undersökning med 

återkommande uppdelningar av elever baserat på könen flickor och pojkar. Vidare baserar Lundin 

(2014) mycket av sina resonemang på Butlers (2005) teorier om att kön ej är något statiskt utan 

något individen själv skapar. Då läromedlen i den här studien uteslutande använder biologiska 

förklaringsmodeller för kön lämnas ej utrymme för idéer kring att individen själv skapar sitt kön. 

 

I Sahlströms (2006) studie ansåg två tredjedelar av lärarna att de aldrig eller sällan tar upp frågor 

rörande sexuell läggning. Dessa frågor lämnas relativt oberörda även i analysmaterialet från den här 

studien. Inget av läromedlen beskriver sexualitet uttryckligen och endast ett av läromedlen berör 

sexualitet på ett identitetsplan. Detta i likhet med Ohlanders (2010a) studie där inget av de 

analyserade samhällsläromedelen berörde frågor om sexuell identitet. Vidare benämner Biologi 

människan ingen sexuell läggning explicit och i boken Koll på NO 6 nämns endast homosexualitet, 

fastän  majoriteten av texten utgår från ett heterosexuellt perspektiv. Hast och Danielsson (2016) 

poängterar att genom att heterosexualitet sällan nämns vid namn skapas en implicit idé om att den 

är självklar. Homosexualitet har däremot sällan privilegiet att fungera som utgångspunkt utan att 

behöva nämnas vid namn. Boken om biologi är det enda läromedlet som nämner alla tre sexuella 
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läggningar från diskrimineringslagen. Homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet nämns i 

samma mening på ett likbördigt vis, utan att lyfta någon som normbrytande. På så sätt lyckas boken 

bryta heteronormen något. Hast och Danielsson (2016) observerade hur heteronormen på liknande 

sätt stundvis bröts i skolan genom att icke heteronormativa sexualiteter representerades utan att 

belysas som normbrytande. 

 

Vid Ohlanders (2010a) studie av samhällsläromedel framkom att inget av de analyserade 

läromedlen innehöll icke heteronormativa familjekonstellationer. I vår studie innehöll endast ett av 

läromedlen, Koll på NO 6, representation av icke heteronormativa familjer. Som tidigare nämnts i 

analysdelen skapade avsnittet där detta berördes dock en tyst heterosexuell utgångspunkt för övriga 

normbrytande familjekonstellationer som nämndes i sammanhanget. Sahlström (2006) diskuterar i 

sin studie att en tyst heterosexuell utgångspunkt ofta förekommer vid samtal kring familj och 

relationer. Vidare, likt Bolanders (2009) studie, återfinns en tyst heterosexuell utgångspunkt i 

läromedlen vid beskrivningar av sex. I både det analyserade materialet och Bolanders (2009) studie 

är beskrivningar av sex baserade på ett heterosexuellt perspektiv utan att detta nämns vid namn. 

Läromedlens beskrivningar av sex skapar även antaganden om att sex sker mellan personer med 

penis och personer med vagina, ett heterosexuellt antagande. Vid Lundins (2014) och 

Ambjörnssons (2004) klassrumsobservationer framkom heterosexuella antaganden i form av 

uppgiftsstrukturer som bygger på att eleverna är heterosexuella. Detta är något som ej observerades 

i textböckerna, kanske främst på grund av avsaknaden av uppgifter. Heteronormen observerades 

slutligen i en ‘de andra’-mentalitet vid beskrivning av normbrytande identitet i ett av läromedlen. 

Mentaliteten synliggörs främst av nyanser i ordval som indikerar på att det är utomstående som 

berörs.  Hast och Danielsson (2016) observerade liknande tendenser vid muntligt tal om 

exempelvis homosexualitet, den egna gruppen benämns som “vi” medan icke heteronormativa 

personer benämns som “de”. 

 

Vid analys av sex observerades två tydliga tendenser i läromedlen. Det reproduktiva sexet samt den 

aktiva mannen och den passiva kvinnan. I Snyder och Broadways (2004) studie framkom att sex 

endast beskrevs ur ett reproduktivt syfte i biologiläromedel i USA. De svenska biologiläromedlen 

vi analyserat innehåller också övervägande reproduktiva förklaringsmodeller för sex. Däremot 

innehåller de även beskrivningar av sexuell upphetsning som ej utgår från reproduktion och 

heterosexualitet, vilket läromedlen i Snyder och Broadways (2004) studie saknade. Vidare 

observerades en tydlig rollfördelning mellan kvinnor och män i beskrivningar av sex. Røthing och 

Bang Svendsen (2011) beskriver hur kvinnor ofta definieras av en passiv roll vid samlag och 
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mannen av en aktiv roll. I vårt analysmaterial beskrivs kvinnans roll vid samlaget enbart som ett 

könsorgan för mannens styva penis att penetrera medan kvinnans sexuella upphetsning och 

lubrikation lämnas onämnt. Røthing och Bang Svendsen (2011) poängterar att detta indikerar på 

att kvinnans aktiva deltagande ej är relevant, och därmed inte heller dennes vilja till samlaget. 

 

Sammanfattningsvis är heteronormen tydligt närvarande i samtliga böckers avsnitt rörande kön, 

sexualitet och sex. Resultatet av detta är inte enbart en marginalisering av andra sexualiteter utan 

även ett slags kunskapskrav där alla elever förväntas kunna ta ett heterosexuellt perspektiv. Røthing 

och Bang Svendsen (2011) observerade i sina studier att heterosexualiteten var så djupt rotad i 

många skoluppgifter att den i princip blev ett dolt lärokrav. 
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Konklusion 

Den här studien har undersökt sex och samlevnadsavsnitten i några populära biologiläromedel för 

mellanstadiet med fokus på dess behandling av kön, sexualitet och sex. Analysen resulterade i 

slutsatserna att böckerna isärhåller två avgränsade kön med biologiska förklaringsmodeller. Vidare 

finns en tydlig heteronorm och normbrytande identitet nämns i väldigt liten utsträckning. Sex 

beskrivs som reproduktivt och kvinnan skildras som en passiv mottagare vid samlaget. 

 

Alla tre läromedel som analyserats i studien beskrivs uttryckligen följa Lgr 11, trots detta är det 

mycket som ej nämns i avsnitten om sex och samlevnad. Inget av läromedlen behandlar exempelvis 

transidentitet och endast ett av läromedlen har med diskrimineringslagens alla sexuella läggningar, 

även fast identitet och sexualitet är en del av det centrala innehållet för biologi. Eftersom mycket 

saknas ställer dessa läromedel höga krav på läraren att komplettera med annat material. I enlighet 

med Giddens (2003) resonemang om att den sexuella normen skiljer sig åt mellan olika kulturer 

ställs ytterligare krav på läraren. Dessa krav innebär att läraren bör orientera sig runt elevers olika 

uppfattningar och erfarenheter om sexualitet för att ej riskera att exkludera eller marginalisera 

individer i gruppen. 
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Bilaga 1 

  Biologi människan  Koll på NO 6  Boken om biologi  

Kön        

Två isärhållna kön        

Biologisk förklaringsmodell 

till kön  

      

Icke biologiska 

förklaringsmodeller för 

kön  

      

Sexualitet        

Hur beskrivs sexualitet?        

Sexuella läggningar som 

finns med uttryckligen i 

texten  

      

Heteronorm        

Antaganden om 

heterosexualitet  

      

Heterosexualitet som tyst 

utgångspunkt  

      

‘De andra’-mentalitet        

Sex        

Förklaringsmodell kopplad 

till reproduktion  

      

Förklaringsmodell som 

rymmer flera sexualiteter  

      

 


